Produktdata

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3
NON-STOP PROTECTION AND IMPROVED FUEL ECONOMY FROM EVERY START

Beskrivning
Krävande körning, nydefinierad.
Alla bilar, även de med den senaste stop-start motortekniken presterar sämre i trafikköer. Tät och långsam stadstrafik
har ökat dramatisk över de senaste 10 åren, vilket orsakar slitage i motorer och ödslar bränsle.
Det är därför vi har skapat nya Castrol MAGNATEC STOP-START, som kombinerar DUALOCK molekylteknologin med
Castrols mest effektiva helsyntetiska basoljor.
Skapar ett starkt kraftfält av anti-wear skydd.
Reducerar dramatiskt slitaget vid både uppvärmning1 och stop-start2 med 50%
Förbättrad bränsleekonomi3
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 är testad för hybrid*.
Non-stop skydd vid varje start, även för fordon med modern stop-start teknologi.
1 Testad mot Sequence IVA API SN slitagetest.
2 Testad mot CEC OM646LA ACEA slitagetest.
3 Jämfört med en standardiserad 15W-40 olja.

* Toyota Prius, EPA NYCC.

Användningsområden
Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C3 är lämplig för användning i basin- och dieselmotorer där motortillverkaren
rekommenderar en ACEA C3, API SN 5W-30 olja.
Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C3 är lämplig för användning i i fordon från ledande biltillverkare, se din
användarmanual.
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Typdata
Namn

Metod

Enheter

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 C3

Densitet @ 15C, Relativ

ASTM D4052

g/ml

0.853

Viskositet, Kinematisk 100C

ASTM D445

mm²/s

12.1

Viskositet, CCS -30C (5W)

ASTM D5293

mPa.s (cP)

5800

Viskositet, Kinematisk 40C

ASTM D445

mm²/s

72

Viskositetsindex

ASTM D2270

None

165

Hällpunkt

ASTM D97

°C

-42

Flampunkt, PMCC

ASTM D93

°C

201

Sulfonataska

ASTM D874

% wt

0.8

Produkt Prestanda
ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
Meets Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710

Lagring
Alla förpackningar skall lagras under tak.Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och
utplåning av fatmärkning undvikes. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt
solsken eller köldgrader.
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende
på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i
vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera
och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs.
Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av
produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa
rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra
standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.
Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
0770 456799
www.castrol.se
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